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leden die een * voor hun naam hebben waren aanwezig. 
 

* Bep van Kouwen – bestuurslid, * Bram van Assema – Vredebestlaan, 

* Carel Bloemsma – bewoner, * Carel de Graaf – bewoner, * Co Blankenstein – bewoner, 

* Colinda van der Molen – bewoner, Coletta Bakker – bewoner, * Cor van het Land – bestuurslid, 

Esther Dekker – bewoner, Farib – Bakkerlaan, * Han  Trouwee – secretaris, 

Henk Vonk – penningmeeste, Jack Broeren – Hesselaan, Johan en Liesbeth Tiemeijer – Bakkerlaan, 

Lieke Brouwer – bewoner, * Liesbeth Reincke – Sluijterslaan, * Louise Mastenbroek – bewoner, 

* Marcel Sierman – voorzitter, * Mea Schoenmaker – Gestellaan, * Michel de Jong – Kruyderlaan, 

* Oscar Brinkhof – bestuurslid, * Paul Nijenhuis – Nijpelsplantsoen, 

* Ronald Achterbergh – Wenckebach, * Ton Bonouvrie – Wenckebach,      

  

* Albert de Boer – gemeente,  * Gert van Jaarsveld – wijkagent, * Greta Felix – wijkphase, 

* Jan Kuiper – wijkwethouder, * Marja van Barneveld – Leger des Heils,  

* Melanie Gitz – wijkcoördinator, Nijnke Joustra – gemeente, Ton de Mol – raadslid,  

Werner Schmitz – Mitros 

 

1.Opening en mededelingen 

Marcel opent vergadering en heet iedereen welkom, vindt de zaal krap omdat hij in tweeën gesplitst 

is. 

Melanie deelt mee dat er een vergunning verleent is voor een eetcafé op Hildokropstraat 18a. 

Hebben een vergunning voor 3 jaar met de sluitingstijden van ma t/m do om 23.00 uur en de 

weekenden om 01.00 uur. 

Verder is Albert de Boer aanwezig als adviseur voor de openbare ruimten om de processen en de 

financiën te bewaken. 

 

2. Verslag 25 september 2018 

Wijzigen achter Louise Molenkruier in bewoner. 

Onder punt 4: wijzigen oversteek Mendes da Costa/Richterslaan in Noordstedeweg/Schouwstede 

Onder 5: bruggetje Rietveldlaan wordt bekeken en over de werkzaamheden Bakkerlaan is niets 

bekend! 

 

3. Beheerszaken Melanie/Albert 

    Politiezaken Gert van Jaarsveld  

De  politie is nog niet gelukkig met de pogingen tot woninginbraak, waarbij de inbrekers zien dat de 

bewoners niet thuis zijn! De meeste pogingen vinden plaats in de middag en avond.  

Vooral aan de achterzijde. De inbrekers zij relatief jong en zwerven door heel Nieuwegein. 

De politie heeft een actief beleid door veel op de paden achter de woningen te patrouilleren! 

Gert adviseert om er voor te zorgen dat je huis er bewoonbaar uitziet  met verlichting aan de 

achterzijde. Zij organiseren z.g. Pop-up gesprekken met bewoners, waarbij zij op een vastpunt in de 

wijk staan. Co ziet veel politie en is daar blij mee. Gert probeert nieuwe collega’s mee te nemen 

naar pleintjes en achterpaden van de huizen.   

Johan meldt dat er veel lachgas patronen op de parkeerplaatsen liggen. Gert beaamt dit maar vindt 

de parkeerplaatsen een betere plek dan de openbare weg, met alle gevolgen van dien. 

Ton heeft afgelopen zaterdag heel veel politie gezien. Gert bevestigt dat en zegt dat er uit 

omliggende gemeenten bij een incident ook collega’s komen kijken.  

 

 

 

 

 

 



4. Projecten wijkaanpak en stedelijk 

Verkoop grond Hesselaan: tussen bewoners en kopers vinden nog vervolg gesprekken plaats. 

Kerstfeest dierenweide: Alles wat gepland was gaat door en er ligt een aanvraag bij Melanie. 

De verlichting van de dierenweide moet nog gerepareerd worden. Het Makado heeft ook zijn 

medewerking toegezegd. Marcel zijn dochter maakt de kleurplaat. Het Leger des Heils komt spelen 

en een zangeres zal het gebeuren verder muzikaal omlijsten. Marcel draagt zorg voor de 

spandoeken. De organisatie heeft een subsidie gevraagd van € 350,-  De vergadering gaat daarmee 

akkoord, maar geeft ook toestemming voor een overschrijding van het gevraagde bedrag. 

De tijd van 15.00 –tot 17.00 uur is gekozen voor de kinderen.   

Nieuwjaarsreceptie Van Reeshof: bestaat uit 40 appartementen die nog geen kennis met elkaar 

gemaakt hebben, daarom lijkt volgens de aanwezige 2 bewoners dit een uitstekende gelegenheid. 

Zij willen ook de overzijde van hun gebouw, de Van Reeslaan bewoners daarbij betrekken. 

Het wordt gehouden in de fietsenkelder van de Hof en zij vragen een subsidie van €300,-. De 

vergadering  gaat daarmee akkoord. 

Oversteek Plus: er is een openbare bekendmaking rond gestuurd. 

Juko terrein: De indeling hiervan is eind november. Er volgt nog een laatste sessie met Mitros en 

bewoners. 

Rijnhuyzen: overwegen ook om een wnw te starten en willen bij ons meekijken. In eerste instantie 

willen ze daar 500 woningen bouwen maar de gedachte gaat nu uit naar 3000! 

 

5. Rondvraag 

Han vraagt wat voor mensen in aanmerking komen voor het nieuw te bouwen Zuilenstein. 

Dat wordt een gebouw voor mensen met een zorgindicatie. 

Ronald vraagt naar de gemeentelijke verordening hoe laat er s‘morgens geheid mag worden? 

Men dacht 7.00 uur. 

Carel G vraagt naar de 3e pagina van het verslag over de vragen voor de verkeersdeskundige. 

Marcel geeft aan dat de vragen eerst in het bestuur behandeld zullen worden. 

Bram zegt dat er 19 november een gesprek is over de verkoop van de strook grond van de 

Hesselaan. 

Paul heeft geïnformeerd naar de voorrangs regels bij een verkeersdeskundige van het Nijpels. 

Uitkomend van het Nijpels hebben we voorrang op links. Hij vraagt verder om aanpassing van de 

tekst aan de verkeersdeskundige van blad 3 van het verslag. 

Deelt mee dat als er witte strepen op de wegdrempels zijn aangebracht, je dan geen voorrang hebt. 

Zonder deze strepen echter wel. 

Gert adviseert om over de vragen aan de verkeersdeskundige een foto van de verkeeerssituatie ter 

plekke te maken.       

Colinda heeft niets gehoord over de dubbele bewoning van 25% in b.v. de drive-inns. Mea zal op de 

volgende vergadering dit toelichten. 

Bep vraagt of er nog plasticzak houders zijn voor aan de lantaarnpalen. Ze heeft er ca. 7 nodig.  

Melanie zal dit bekijken. 

Marcel vraagt de vergadering of we volgend jaar weer bloembaskets willen. Bep verzorgt dit, maar 

de kosten bedragen ca. € 4500,- voor 25 stuks. De vergadering gaat akkoord met het bedrag en zien 

de baskets graag weer hangen. Henk moet dit financieel bekijken.      

 

Marcel bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, maar kan ze geen drankje aanbieden, omdat 

Richard er niet is en alles afgesloten is. 

 

Volgende vergadering 18 december   
 

 

 

        


